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GİRİŞ
Hoş geldiniz. Bu kitapçık size Malta’da eğitim ve yaşam 
konusunda bazı pratik öneriler ve faydalı bilgiler sunacaktır.

Ziyaretinize hazırlanma amacıyla bu kılavuzu incelemenizi 
öneriyoruz; kılavuz size Malta seyahatinizden önce 
yapabileceğiniz faydalı kontroller önermekte ve ziyaretiniz 
sırasında kendinize ve eşyalarınıza en iyi nasıl sahip 
çıkabileceğinizi anlatmaktadır.

SEYAHAT ÖNCESİNDE
Tüm gerekli belgeleri hazırlamış olduğunuzdan emin olun:

• Geçerli bir kimlik (Schengen bölgesinden gelen 
AB vatandaşları) ya da pasaport, ve gerekliyse 
ziyaretinizin süresi boyunca geçerli vize.

• Seyahat süresini kapsayan seyahat sigortası.
• Pasaportunuzun veriler sayfasının bir fotokopisi; bu 

kopya orijinal belgeden ayrı olarak saklanmalıdır. 
Pasaportunuzu kaybetmeniz söz konusu olursa bu 
kopya size yardımcı olabilir.

• Geçerli bir Avrupa Sağlık Sigortası Kartı (EHIC), eğer 
alma hakkınız varsa. Bu size ihtiyaç anında devlet 
tarafından sağlık hizmeti alma hakkı verecektir.

• Devam edeceğiniz okuldan bir kabul mektubu ve 
okulun irtibat bilgileri.

Eğer herhangi bir kronik hastalığınız veya alerjiniz varsa 
veya eğer özel gereksinimleriniz mevcutsa Malta’ya var-
madan önce okulunuzu bilgilendirip ilgili düzenlemelerin 
önceden yapılmasını sağlamanız önerilir.

Ayrıca, acil bir durumda size ulaşabilmeleri için ülkenizde-
ki aile bireylerinize veya arkadaşlarınıza gideceğiniz 
okulun ve Malta’da kalacağınız yerin irtibat bilgilerini 
vermeniz de faydalı olacaktır.
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MALTA’YA VARINCA 
Malta’da kaldığınız süre boyunca bazı bilgileri sürekli 
yanınızda taşımanız gerekmektedir.

• Kimlik belirleme amacıyla okulunuzun verdiği öğrenci 
kartı;

• Kaybolmanız durumunda okulunuzun ve kaldığınız 
yerin irtibat bilgileri;

• Önemli acil durum telefon numaralarının bir listesi.

SAĞLIK VE KİŞİSEL GÜVENLİK
Malta genel olarak çok güvenli bir ülkedir. Ancak yine de 
aşağıdaki önerilerde bulunmak istiyoruz:
  
• Otostop yapmayın. Adalar etrafında seyahat etmek 

için okulunuz tarafından sağlanan ulaşımı, toplu 
taşımayı veya lisanslı taksileri kullanın.

• Geceleri yabancısı olduğunuz bölgelerde tek başınıza 
yürümekten kaçının.

• Geceleri plajlarda tek başınıza olmaktan kaçının.
• Plajdayken gereksiz riskler almayın ve yüksek 

yerlerden dalış yapmayın, bu durum çok tehlikeli 
olabilir.

Malta’da araçlar İngiltere’de olduğu gibi trafiğin sol 
tarafından ilerler. Kişisel güvenliğiniz için ülkenizde 
uyacağınız yol güvenliği kurallarına lütfen burada da uyun:

• Karşıdan karşıya geçmek için her zaman yaya geçitlerini 
veya trafik ışıklarını kullanın. Karşıya geçmeden önce 
trafiğin durmuş olduğundan emin olun.

• Her zaman kaldırımdan yürüyün ve yolun ortasını 
tercih etmeyin. Yolun ortasından yürümek trafiği 
aksatabilir ve kişisel güvenliğinizi riske atar.

• Beklerken yolu kullanan diğer kişilerin veya yayaların 
erişimini engellemeyin. 

ACİL DURUM 
TELEFON NUMARASI: 

112
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YEREL KANUNLAR, 
KİŞİLER VE ADETLER

Malta’ya varmak heyecan verici bir yeni deneyimin 
başlangıcı; bu küçük bağımsız adanın yaşam tarzı, kültürü, 
örf ve adetleri konusunda daha fazla şey keşfetmek için bir 
fırsat olabilir. Malta, insanların ziyaretçilere karşı sevecen, 
dost canlısı ve yardımsever olduğu tipik bir güney Akdeniz 
Katolik ülkesidir.

Bu duyguların karşılıklı olması için ziyaretçiler de

• Yerel örf ve adetlere saygılı olmalı;
• Kiliseler ve diğer kutsal mekanlarda uygun şekilde 

giyinmeli;
• Kamu ve özel mülklere saygılı olmalıdır.

Plaja mı gidiyorsunuz?

• Plajdan ayrılırken bir üst veya tişört giyin. Sokakta 
mayoyla dolaşılmamalıdır.

• Eğer bayansanız hiç bir yerde üstsüz duş almayın.
• Lütfen çöplerinizi çeşitli yerlerde bulunan çöp 

kutularına atarak Malta’yı mümkün olduğunca temiz 
ve düzenli tutmamıza yardımcı olun.

O günkü dersleriniz bittikten sonra okulunuzun sizin 
için organize edeceği aktiviteleri değerlendirin. Bunlar 
size Malta’nın sundukları hakkında geniş bir deneyim 
kazandırmak için dikkatle planlanmıştır. Diğer öğrencilerle 
dışarı çıktığınızda bir grubun parçası olabileceğinizi 
ve dikkatsizliğin başkalarına rahatsızlık verebileceğini 
unutmayın. Lütfen aşağıdaki konularda dikkatli davranın:

• Herhangi bir saatte sokaklarda veya herhangi bir halka 
açık alanda gürültü yapmayın.

• Bazı insanlar siesta yapmakta olduğundan öğlen 
saatleri (13:00-16:00), ve ailelerin gece için odalarına 
çekilmek isteyebileceği 23:00 sonrasında aşırı yüksek 
sesle müzik çalmayın.

• Kazayla zarar vermemek için Malta sakinlerinin 
mülklerine veya yolda park etmiş arabalara 
yaslanmayın.

• Dostane iklimimizde rahatlamak ve kendini güvende 
hissetmek çok kolaydır, ancak diğer turistik yerler gibi 
kişisel eşyalarınıza dikkat etmeniz gerekir.

• Değerli eşyalarınızı (cüzdanlar, cep telefonları, mp3 
çalarlar vb.) başıboş halde bırakmayın.

• Üstünüzde çok miktarda para taşımaktan kaçının. 

POLİSLE SIKINTI YAŞAMAMAK 
İÇİN NELER YAPMALISINIZ - 
UNUTMAYIN:
• Halka açık alanlarda sigara içmek yasaktır.
• Eğer Malta’da kaldığınız süre içinde herhangi bir 

yasadışı uyuşturucu/madde (örn. Cannabis, ecstasy, 
LSD, amfetaminler vb.) bulundurduğunuz ortaya 
çıkarsa olası yasal işlem ve/veya sınır dışı edilme ile 
karşı karşıya kalırsınız.

• 17 yaşından küçükseniz alkol satın alamaz veya 
tüketemezsiniz.

• Eğer 17 yaşından büyükseniz alkolü ölçülü kullanın 
veya hiç kullanmayın. Barlar ve restoranlar geniş bir 
alkollü olmayan içecek yelpazesine sahiptir.

• Sokaklarda alkol içmeyin.
• Bıçak dahil herhangi bir tür silah taşımak yasalara 

aykırıdır.
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OKULDA

Ziyaretinizin eğlenceli ve başarılı geçmesi için 
görevlendirilmiş fakülte elemanları bulunmaktadır. 
Seyahatinizin eğlenceli olduğu kadar başarılı da geçmesi 
için:

• Derslere düzenli devam etmeniz;
• Dersinizde değişiklik yapmak istediğinizde hemen 

bir grup lideri veya Çalışma Direktörü ile görüşmeniz 
önemlidir.   

KONAKLAMA

• Konaklamanızın düzenlemelerini anlamış 
olduğunuzdan emin olun.

• Diğer sakinleri rahatsız etmeyin.
• Odanızı temiz ve düzenli tutun.

Çevreyi koruma ihtiyacımız konusunda farkındalığımız 
oldukça yüksektir. Kendi payınıza düşeni yaparak yardımcı 
olabilirsiniz:

• Muslukları gereksiz yere açık bırakmayın - 
Malta’nın suyunun çoğunluğu ters ozmos ile 
gerçekleştirilmektedir, bu da yüksek miktarda elektrik 
tüketimi gerektirmektedir.

• Kullanmadığınız ışıkları, vantilatörleri, ısıtıcıları ve 
klimaları kapatın.   

Eğer siz ve konaklama sağlayıcınız arasında sorunlar 
çıkarsa, okulunuzdaki konaklama koordinatörünü bir an 
önce bilgilendirin.
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MİSAFİR EDEN AİLELER

Malta’da sizi misafir eden bir aile ile birlikte yaşamak, 
Malta’nın aile yaşamını gerçekten deneyimlemek için size 
bir fırsat sunacaktır. Sizi misafir eden bir aile ile sorunsuz 
şekilde yaşamanın en önemli parçası açık iletişim olacaktır. 
Vardığınızda bu ailenin beklentilerini anlamanız önemlidir. 
Aileye dahil olmanız için birkaç faydalı ipucunu size 
sunuyoruz:

• Ne bekleyeceğinizi bilmeniz için okulunuz tarafından 
verilen bilgileri mutlaka okuyun.

• Maltalı ailenizin alışkanlıklarını ve adetlerini dikkate 
alın. Onlar tatilde değiller ve muhtemelen her gün 
işe gidiyorlar. Geceleri gürültü yaparak aileyi rahatsız 
etmeyin.

• Eğer çocuk programındaysanız yatma zamanınıza 
özen gösterin.

• Sizi misafir eden ailenize gün içinde ne yapacağınız ve 
nerelerde olacağınız konusunda bilgi verin.

• Eve başka insanlar getirmeden önce her zaman 
ailenizden izin isteyin.

• Eğer sevmediğiniz yemekler varsa ziyaretinizin 
başlangıcında aileyi bilgilendirin.

• Ailenin sizi ne zaman yemeğe beklediğini öğrenin ve 
geç kalmamaya çalışın.

• Eğer bir yemeğe geç kalacaksanız veya alternatif bir 
program yapıyorsanız ailenize önceden haber verin.

• Eğer odanızda olmayan herhangi bir şeyi kullanmaya 
ihtiyacınız varsa, önce izin istemek doğru bir davranış 
olacaktır.

• Elektrikli aletleri kullanma izniniz olduğu varsayımında 
bulunmayın.

• İzin almadan mutfağı kullanmayın.
• İzin almadan kendi kendinize evdeki yiyecek ve 

içecekleri tüketmeyin.
• Odanızı ve banyoyu her zaman temiz ve düzenli 

bırakın.

Her ne kadar Malta’da kaldığınız süre içinde sizi misafir 
eden ailenin bir parçası gibi hissetmenizi istiyor olsak 
da, yerde kirli giysiler bırakmanız veya banyoyu ve yatak 
odanızı kirli veya dağınık bırakmanız doğru olmayacaktır.

OTELLER

Eğer bir otelde kalmayı tercih ettiyseniz lütfen otel 
kurallarını okuyun, bunlara uyun ve diğer misafirleri 
rahatsız etmeyin.

ÖĞRENCİ YURTLARI
Bir öğrenci yurdunda kalmak yeni ve heyecan verici bir 
deneyim olabilir. Bu, farklı ülkelerden başka öğrencilerle 
yaşamak için bir fırsattır. Lütfen unutmayın ki öğrenci 
yurdunuz büyük ihtimalle Malta sakinlerinin huzur 
içinde günlük yaşamlarını sürdürmek istedikleri yerleşim 
alanlarında bulunuyor olacaktır:

• Geceleri geç saatte gürültü yapmaktan kaçının;
• Camlardan veya balkonlardan birşey atmayın, 

birilerinin yaralanmasına neden olabilirsiniz;
• Mülklere zarar vermemeye dikkat edin.
• Arkadaşlarınız veya ulaşım için beklerken sokaklarda 

engel oluşturmayın;
• Her zaman yurdunuzun Sağlık ve Güvenlik kurallarına 

uyun.
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MALTA’DAKİ ZİYARETİNİZ HAKKINDA FAYDALI 
İNTERNET SAYFALARI

Yabancı Dil Olarak İngilizce İzleme Kurulu
Eğitim ve Çalışma Bakanlığı
www.eflmalta.gov.mt

Resmi Malta Turizm Sayfası
www.visitmalta.com

Malta İngilizce Öğretme Kurumları Federasyonu (FELTOM) İnternet Sayfası
www.feltom.com
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